
Katolícke noviny 
 

Štefan Poláčik: Roky zmien v Cirkvi po roku 1989 

V roku 1989 sa odohrali významné udalosti, ktoré priniesli Cirkvi na Slovensku pozitívnu zmenu. Do 
roku 1989 na základe štátneho usmerňovania Rímskokatolíckej cirkvi všemoţne zabraňovali jej činnosti. 
Najpresvedčivejšie sú údaje svedčiace o počte duchovných. Uvádzame ich v tabuľke. Hrozivá situácia bola 
najmä v Trnavskej diecéze, v ktorej vedenie štátu zdecimovalo počet duchovných na 56 % stavu z roku 1971 
(zo 620 na 349). Zlá situácia bola aj v Roţňavskej a Banskobystrickej diecéze, v ktorých sa prejavil ich 
relatívny pokles na 68,8 resp. 72,7 % stavu roku 1971. Od roku 1971 do 1988 sa celkový počet duchovných 
zníţil z 1 594 na 1 150. Vo všetkých diecézach, okrem Košickej, zaznamenali pokles počtu duchovných. 
Medzníkom bol rok 1989, keď nastalo obdobie rastu počtu duchovných. V roku 1991 bolo sčítanie ľudu, v 
ktorom zisťovali aj počet veriacich v SR. V roku 1971 pripadalo na jedného duchovného 1 726 veriacich, kým 
v roku 1988 pribliţne o 1 000 veriacich viac. Situácia sa zmenila po roku 1989, no ani tak sa nedosiahol 
optimálny stav. V roku 1996 to vďaka populačnému prírastku bolo 1826 veriacich na jedného duchovného.  

Ukazovateľ 1971 1988 1996
1
 1998 

2
 

Počet duchovných 1 594 1 150 1 788  

Počet veriacich 
na jedného 
duchovného (odhad) 

1 726 2 774 1 826  

Počet farností 1 135 • • 1 189 
Počet dekanátov 53 53  82 
Počet CZŠ a CSŠ - - • 140 
Počet žiakov a študentov 
na CZŠ a CSS - - • 34 499 

Počet študentov na VŠ 
študujúcich katolícku 
teológiu 

260 314 3 437  

Poznámky: 
' Údaje zistené zo štatistických prehľadov (ročeniek) a prepočtov 
 
2
 Údaje zistené vlastným výskumom 

 • Nezistený údaj 
Koncom decembra 1974 sa Slovensko stalo samostatnou provinciou. Bola vytvorená Trnavská 

arcidiecéza. V dôsledku vtedajšieho reţimu sa však naplno nemohla rozvinúť. Oţivenie nastalo aţ vďaka 
spoločensko-politickým zmenám. V roku 1995 boli zriadené dve samostatné  cirkevné provincie: provincia 
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy s pridruţenou Nitrianskou a Banskobystrickou diecézou a provincia 
Košickej arcidiecézy s pridruţenou Spišskou a Roţňavskou diecézou. 

Pri transformácii spoločnosti výrazne pomáha cirkevné školstvo, ktorého existencia s novými prvkami 
vzdelávania mohla principiálne riešiť potreby transformujúcej sa spoločnosti. Vznik cirkevného školstva 
podporila legislatíva SR vyhláškou 536/1990 MŠ a MZ SR z 30. októbra 1990 o zriaďovaní a činnosti 
cirkevných škôl. Za osem rokov - od šk. r. 1990/1991 - vzniklo pribliţne 140 cirkevných základných a 
stredných škôl. V šk. r. 1997/1998 ich navštevovalo 34 499 ţiakov a študentov. 

Cirkevné vysoké školstvo bolo pred rokom 1989 značne obmedzované. V podstate išlo o výučbu 
študentov, ktorí sa mali stať kňazmi. Po novembri 1989 nastáva diferenciácia škôl s výučbou teológie; 
zavádzajú sa nové formy štúdia. Pre rímskokatolícke vierovyznanie boli popri Cyrilo-metodskej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave, Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí a troch 
teologických inštitútoch - v Košiciach, v Badíne a v Nitre - etablované niektoré pracoviská Trnavskej 
(Teologický inštitút sv. Alojza v Bratislave) a Ţilinskej univerzity (Pedagogický inštitút sv. Ondreja v 
Ruţomberku). Pre veriacich gréckokatolíckeho vyznania vznikla Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta v 
Prešove. Moţnosť diaľkového štúdia a štúdium ţien dali základ príprave kvalifikovaných pedagógov 
náboţenstva. 

Vzhľadom na mnoţstvo problémov, s ktorými sa v ţivote stretávame, je isté, ţe duchovných budeme 
potrebovať stále viac. Je správne, ţe mladá generácia má moţnosť chodiť aj do škôl s inou, duchovnou 
atmosférou. Obrat nazerania na duchovnú prácu znamená sľubné východisko pre budúce obdobie. 
 


